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Campanha 'Dentição e Criança',
i' •

'àtingirá 5 -fnil, alunos, na 'rÍ1icrorregilo
,

Com o objetivo de reduzir a incidência de cáries
dentárias em todos os eecolares da rede municipal e

estadual de prlmei�o grau - cria!1ç!ls entre 7 e 12

anos - foi lançada em meados do mês passado a cam

pan lila "Dentição e Criança"', numa iniciativa da Secre
taria da Saúde e _Departamento de Saúd.e Päbllca. Se

gundo a coordenadora .da c!M!1panha, Wanda Laus, esse
,

'trabalho visa também efetuar uma ação Integrada COm

a Secretaria da Educação, através -da Introdução de no

ções bãslcas de odontologia no currículo do primeiro
graD, alé�, de uma campanha de c0nsch:mtiz�ção na

tentativa de reduzir o consumo de hldrato de carbono
(açúcares) pelos estudantes nos ,bares escolares, ofe
recendo, como opção, uma merenda natural,

l
,

De, acordo cem o, programa�, até o encerramento

dg campanha, em 30 de Junho, os professor.es ministra-'
rão periodicamente noções de ·hlglene e ptevençãq. den
tárias aos alunos. Segundo Wanda [,aus, o resultado das
'campanhas anteriores foi bastante posltívo, atinglndö
as metas desejadas, uma vez que foi verificada uma

diminuição da Incidência·da cárie dentária, um maior
cuidado .com a high�,ne bucal e uma alter.ação nos hábl-

,

tos aumentares dos estúdentes.. Elà explicou que o

programa está sendo des8,!volvldo em apenas 70 mu-

.nlcíplos "não como forma de díscrlmliPção", mas pe
IR fato destes munlcfplos contarem com atendtmento
odontológico nas unidades sanitárias. Dentre' estes mu

nicípios, figuram os de J,araguá do Sul e Guaramirim.

N�IMICRORREGIAO

A�: campanha "Dentição e, qrlança" deverá ser

deflagrac;lÇl em Jaraguá do Sul e, ,Guaramlrlm após a

Páacóa, uma vez que efetivamente são os" dots únicos
muniçípios da área de atuação da 109a. UCRE que têm
ódontQlogos lotados pas u,nlda�es san�rJas .• ", '

,

.De acordo com ..a professora. _Brasrne Gastaldl
Seltramini, Chefe da Dlvlsão-:-de Administração de En
sino, deverão ser atingidos pela campanha um total de
5.039 alunos estudantes nas unidades escolares urba-,
nas de 1 a., à 68. série, s�ndo 11 da rede estadual e

5 da rec!.e. municipal. Em Gua�amirlr:n" ,serão atendi
dos 804: alunos, sendo 195, nó Colégio ,Estadual "Pre
feito Lauro Zimmermaml", 442 'nà 1:': e,. Almirante Ta
mandaré, 144 nas Esco'las Reunidas Álfredo Zimmer
mann e 23 na Escola Isolada Lauro CarJle.iro de L&Yola.

Já em Jaraguá do Sql, serão doze as dependên
cias administrativas e 4.235 alunos: E.B. José Duarte
Magalhães 491, C.E� Abdon Bati$ta 481, E.B. Euclides
da. CU'lha 183, E.B. Holalido Marcelinô Gonçalves 5;35,
E.S. Rol,and Dornbus,ch 512, E.B. Heleodoro BO'rges
528, E. B. Giardinl Ll,liz Lenzl 303, E. R-. Julius Karsten
224, G.E. Albano Kanzler 580,�E,.R. D,ézenove de Abril
79, E.R. Alberto Bauer 165 e 'E.À. Cristina Marcatto
154.

A campanha obedecerá quatro fases: preparativa,
executiva, seletiva e encerramento. Na prepàrativa, os

,

dentistas .das unl�ades sariltárlas pr:omox.,erão palestra�
educativas sobre o tema ;'Dentlção e Criança" devendo
as professoras, responsáveis pela promoção, dar conti
nuidade, ao trabalho durante o desenvolver da campa
nha; Aa executl�., os escolares na falY.:8 etária entre 7
e 9 anos (1a. à 3a. sérlés) executarão traball)os em co

lagem ,8Qbre o tema dil campanha, enquanto os ,da fal
x@ ,entre 10:e 12 anos,;(de 4a. à 6a. séries) farão uma

r�dação sobre o mesmo 'tema: na seletiva, a professora
responsável pela campanha, por escola, Irá corrigir os
trabalhos 'e seleclonafá os 10 melhores em çolagem e
em redação a' entregará ao deotl$t8 encarregado da es

cola. que escolherá os dois melhQres (colagem e ,reaa
Ção); e "finalmente; ó• .eocer ament� ',em todo Q Estado,
d�v,erã' efetuar-s8 dois meses após seu lança-:oento.

. ".'

Âmin '

e" Fontana 1ançam - �
,

'�Cârta" dis",1-8
Os' deputados federais Esperldião Amin He-

'

,

lou Filho e Victor Fontana, candidatos do 'Partido'
Democrático Social nas eleições de "15 de nóvem';
bro ao c,ªrgo de Governado,r e' Vice do Estado de'
Santa Catarina, estarão em Jaraguá do Sul na pró
Yima sexta-feira,' dia 16 de abril; quando lançarão
à.�t�dqs os n1l.lniçípios que tn�egram a microrre-

_ �I!i'0 ao Vale do', Itapocuj á '''Cát:fa aos qatarlnen
ses�', que' con�em' ás' prl,orldad�s do "programa de

" Q�,vt:rnQ, cuja opção será' pelos p�quel1os.
'.

r � \
.

, Naquele dia, ao meI0-di� 'r:sunir-se..,ã0 eom

, prefej�, vereadores;' -éx"prefeitos, deputados e

r"'e!lla�S �,id�ranças..!olí:tfqas ,de Jaraguá-do Sul; Co-
.
-.r.�ã" ..$chroade,r, Massaranduba, Barra Vetha' e,
��ara':ßir.im, no Baependt; SegtJidilmente, no me,s-' ,

,iJlp IQcal, ,manterão contactos com entidades"de
r classe, ,clubes de servlQo' e demais associações,
para, às 20, horas, r:Jp::�uvenwsj IP'articiparem' de

{ um�,grande oone.e��raçã() ',p,ííblioa; Para aqual de
.

v�rao' vir centenas"de !:lessoas "de todo, o ml,.lrii� "

CIPt.� e re�iãOj oportl:mida'de têm que os ;'Ô,bjetiv,os
da ,Carta, aos ,Catarinenses�" ,:,SerãO- esclarecidos.

, ,

,

,

,
Os associados do Clube de Diretores Lojistas'

'Já' se' encontra na

Câ-II,fU�lnaçãO
Pública, a rnu- de Jaraguá do Sill estlveram reunidos esta semana,

mara de Vereadores,' para' nlclpalldade estabeleceu quando -ern pauta, Importantes assuntos de interesse.
análise das Comissões novas faixas e 01,1 classes da classe, oportunidade em que o presidente Mário'
Técnicas � posterior vota- de consumo, reduzindo o Papp, 'levou ao conhecimento, o teor da lei que res

ção, três projetos-de-ler índi'ce da alíquota da TlP tringe o' uso do fumo em recintos fechados. e reparti
do ExecutivO" Mumicipah, para os imóveis não edlfl- ções hospltalares, bem como, no encontro, decidiu-se
relacionados' a redução de .cados na 'ärea ' urbana, 'pela realização de estudos visando ministrar em Jara
impostos, taxas e dispen- compensando valores re- guã" o, curao "Técnicas -de Atendimento' ao Público",' NOVOS PREÇOS

, sa de juros, multâs 'e cor- colhidos indevidamente' e pelo Profeesor Siqueira Neto, que recebeu boas refe- - Desde o dla 10 de abril,
,

ração monetária. Um dos ressarclndo os valores rênciás. ,

'

,os telefones estão com

projetos: reduz os Y.aIoFe.� ,'.pago8o. -por ,

contr-Ibutm;es, ,
'� ..• " �. ," � -' ,,".- ' l'novos preços. Em Jara-

venais f1xados pela Lei: não' favorectdoe pelo sls-}. "Foi sggerida a criação de uma c�ntral de cobran- guá, do Sul, 'que tinha
'n.o 841/81, de 30 de no- tema da TI,P.

'

,ça: que funclgnarta �nexa_ao CDLlSPC" como também, 1.000' terminals à venda,
vembro de 1981, autoriza Finalmente, outro pr.,o- fOI, comunicado' a majoraçao das mensalidades e consul- dos quais grande quantl
restituições e dá outras, jeto concede descontos; ta� af�t,s ao Serviço de Proteção ao C�édit�, a partir dade já foi vendido, o re�

providências, objetiva, de para' o .recolhimento do de mala. "sidenclal passou para Cr$
acordo com, a mensagem iPTU, dispensa juros, mui-

,
A inawguração do Centro Empresarial de Jaraguá 15.6.800 à vista, ou em'4�

,à Câmara,' minimizar os tas e correção monetária, ,do Sul, dia 25 de maio, para a qual poderá se fazer pre- pàgamentos, sem acréscl·
ônus dos contribuintes e. cujo propósito, consoante sente o Presidente do Banco do BrasU, Oswaldo Ro- mo. de Cr$ 39.200; o co

princ.palmente, efetuar u- o Prefeito em sUa mensa- berto Colin, que deverá trazer novidades na área de merclal, passou para Cr$
,

ma atualização cadastral gern, é beneficIar os con- exportação, ,mereceu men�ão, da' mesma forma venti- 224 mH ou Cr$ 56 mil em

que visa eliminar Incorre-, tribulntes do_Imposto Pre lou-se quanto a uma, possfvel alteração nos horáriOS 4 pagamentos, afora os

ções, fazendo com que a, dia I e Territorial Urbano. ,de atendimento ao público dur:ante o período da Copa phinos em 12; 1'8, 24,30 e

municipalidade ,disponha q�:e liquidarem os seus do Mundo,�nbs dias' em que a Seleção Brasileira atuar,' 36 meses, com, acréscimo.
de um instrumento capaz débitos correspondentes dando desta forma, oportunidade para os- comerciários Em Guaramirlm; o resl�
de tributar com mais rea- ao exercício de 1982, até assistirem os jogos.

'

. _

denelal custa ãgora Cr$ ..
lidade. Com isso, os con- o dia 31 de julho do cor- O ex-pr�sldEinte CIo' COI.: local e atual vice-pre- 100.520' ou CrS 25 .. 130
'tribuintes ir,ão atualizar o r.ente, bem como, qonce- siaente da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas em' 4 pagamentos sem

seu cadastro;, evitando a der anistia aos devedores de Santa Catarina, Udo Wagner, deverá presidir a Con- acréscimo, e'nquanto o co

contratação, ,de uma eQul- ,<te impostos de ex-ercí-, venção Estadual do CDL, de 13 a 16 de maio, em Rio mercial tem custo, ago

pe qu�custaria aos cófres cios anterio.res, através do Sul, em vista daJmposslbilidade de eompareclmen- rD, de Cr$ 143.600,
Y

ou

públicos uma soma acima, da dispensa de juros, mul- to do presidente Samuel Schubert. também crS 35.900 em 4
, de dez milhões de cruzei- tasf::'& correção' monetária, 'parcelas Iguais, além ·de
ros. ' cobrando tão somente, o planos em 12, 18, 24, 30

Com, relação a Taxa ,�e, priAcipal. Forám doados 1.610 _ livros na
e 36 meses.

campanha do PX' Club.e

.
, '\

A mensagem de Cristo
na Páscoa, não está contida
somente no tempo
que apropaça, no arnor
e no sacrifício OeJe,por nós,
mas também em-todas as .

criaturas que têm sua existência
marcadapelaté � pelo ,

conhecimento do-amor "

puro e verdadetro.
'

Atodos

r
,

Projetos ql'Ie' reduzem impostos• 'Mundial 'de· futebol poderá
alterar expedlente comerctal,

e taxas já na Câmara

.

Manutencão· de '�máquinás Oa última semana de fevereiro ao dia 14 de
março, o PX Clube de 'Jar.aguá dQ Sul, num trabalho
meritório;' realizou a campanha "'Döe um livro à suá

com-unidade"" ,ue contou 'com a colaboração dos ór
gãos de impren.s_a, Comunidades 'Cat6l1ca e Evangélica,
S,upermercados Rlachuelo e da Transportadora de Pe
dro Nélson Junkes, de ,Guaramlrlm. A campanha em'
'sí;,atingiu os seus õbJetlvos nesse primeiro ano de rea�

ização, sendo que as obras coletadas, serão entregues
para a Bibllote_Ça Píibllca MunicIpal' "Rui Sarbosa" e às
escolas carentes de Jaraguá do Sul., para 'uso por par
te dos professores, alunos e formação ,de biblioteca
própria..,

,',
,

' (

"

"
Ao todo foram 1.610 obra� cQI�das, das quais'

574 revistas,_.�66 obras diversas, 658 livros "didáticos
e 112 livros' diversos, que servirão para enriquecer o

acervo bibliográfico da "Rui Barbosa" e das escolaS�1

industriais no Senai
, ....

r.'
�

I

, o Centro de Treina- namento;L.�iz"l:?urleux So
mento do Senai de Jara':' 'brinho, 'àl'gumas suges
guá do Sul' ,pstá. ela�oran- tões

.

para o proj�o final
do o projeto de um curso do CU!S�.
Iné�lto, atendendo suges- � "

,
,

' ,:
tão,do seu Conselho Téc- "SECRETARIAS
nico Consultivo. Trata-se EXECUTIVAS
do curso de "Mec.ânlco
de Manutenção de Máqul- No período de 26 a 30
nas de Costura Industrial" de abril, no horário das 8

que deve começar no má- às,: 12 ,horas. duração de
ximo 'em maio, ÇOIl1' dura";

,

20 horas, o Senal de Ja

ção de trezentas horas, raguá' do Sul Irá promover
destinado àqueles. que o Curso de Aperfeiçoa-
,atuam' no 'setor, êo.nside- mentö para Secretãrias E

rando que o parque Indus- / xecutlvas, cuJa mInIstran
trial " jaraguaense abriga tf� será a Professora Yo
inúmeras Indllstrlas .lIga: i lanCla-Andrade, do Rio, de
'das ao vestuário" de m� Janeiro. Do, p f'1o grama
nelra geral, sendo elas consta os ftens conscien

próprias obrigadas' ,a � forc", tiza_ção profissional" ca

marem os seus técr:.I,c.o,s." ,paclta_ção profissional, ·re

ou contratá-lo'S 'em' outros" ,Iações humanas, apresen
,centros. ' . .':::': taçã� p�ssoal e out�O$ qe-

Veres.

Os técnicos' em �rTláqÍJI�" o 'c�sto será de Cr$:.
I]as ,de costura \in;dnstriah.,' ,�4. SOO,(i)@ ,por particlpan
qUE(' atuam 'jilinto;,.as em�" te, ,.isto para custeio da,s I

'�����' J�ã�c�t��ec��m q�ii" ��:�ef:���eo���g�;in��ir Idiretor db Centro de Trei- 'ttante.
>,-

, O: Conselhd NaclGnal de Petr6leo (CNP), baixou
'Portaria autorizando .os .&Jostos situados dentro do pe
rímetro

.

urbano de Sio 'Francisco d.o Sul, e 'Paranaguã a

venderem; 61e.o, diesel e prest8tem HrVlços exclusiva
mel}te para camlnh6es'!de carga, ele segunda a sábado,
das 6, à� 23. h.oras, e ... domlng.os, das 6 às 20 horas.
A vig'nêia" dessa pOrtaria ,val até. 31 de agosto, obje
tivando, façJlltar ,o 'escoamento" das safras agrícolas.
Também estão. aut()ri�ados .os postos de to"o o país
a funcionarem, /ex,cepcionalrnente, sábado de AI�luia
(hoje), pàrá a venda de gasolina, 61eo diesel e álcool
� préstação de iservlçoS;t·

.

�

&

, I

Excepcionalmente poetos
abrem, neste sábado

'o'

4:,:(
.

,f

Telesc garante

telefones para

Nereu R�mbs
�

.

, Nereu Ram.os' não' .flca
rá ,'sem telefones, eles
serão comercializados fu-
'tur,amente e Instalados
em 1984. A ,aflr.pação é
da gerente local da Te
lese, Sra., Nair Enke, que
8c:UantOtl qué a não comer

cialização' junto aos de",
mals, no munlcfplo, 'prell'
de-se a elaboração de um

projeto pela empresa, uma
vez que Nereu Ramos, da
dji' a distância qUe a se

para da cidade, Irá. rece
ber a sua própria Central
Telefônica, embora peque
no, 'haja' vista que a ex
tensão de cabos toma-se
mals onerosa 'do quP. a

própria implantação da
Central: _

,Elaborado o projeto fl-
.

nal, Imediatamente será
Idado' Infcio à venda ds
novos telefones,' que se

somarão aos dez J� em

operação em Ner��, cuja
instalação' dar-se-é em,
1984:

Os I telefones de Sch
roeder e" Corupá têm 6S

mesmos preços,: Cr$ .... ;
127.726 o residencial, ou,
CrS 31.932 ein 4 ,vezes,
ao passo que o comerciai
custa Cr$ 181.843; ou" 4

pagamentos. Ide Cr$ .•...•
45.461,00. A Telese dis ..

põe para estes dois muni
cípios, de planos para qui
tação em 12 e 18 meses.
A Instalação .dos novos

aparelhos em Jaraguá es

, tá' prevista para meados
do prÓximo' ano�

Meteorologia pre,l
geadas' e, nevascas.
A agência estadual do 8.0 Dis

trito de �eteorologfa, do MI&:1ls
térlo da AQ,I'lcultura, divulgou o

-Alerta de i AbrU", documento,
elaborado pelo Instituto Pjlaclo-

, nal, de Meteorologia e que pre
'vê as condições ·cllmátlcas para
o outono deste ano - abril a'
'Junho. A previsão é de jlUe 0-

corram geadas e até algumas
nevascás nos Estados do Sul:
O "Alerta de Abril'" � de gran

de Importância para que os

agricultores das áreas sujeitas
a estes fenOmenos tomét'n suas

primeiras providências para mi
nimizar seus efeitos. O Insti
tuto, Naqional. (Je Meteor.ologia
Nái ' começar. a, di$trib\lir seus,

',I "Àvisos Mete'orol6gicos Espe
ciáis", com antecedência de'48
a 96 hora,s' para que todos ul
timem seus preparativos",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. .,,; Nesta estaÇão. vlsta-se bem;, '

"\. I �

. e confortavelmente. C o m p r e

")" ;'. ',_ ca\Ç.�do�r . �'i: .

confecções :na
.. ", •• 'r Cinderela'; onde você enc6nfrá'�

,� < ps Im�lh�res, o�ções � . ! .

;-�: :a.:i; ���l'��ce�,:�':,�, :1�----....�..----------------..---

. j •
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Clmsra da, \lareàda.....dtt J.aragu6 do .uI
I. ,. ,

CONCURSO P08L1CO N.o, O1l8�
O VeREA.DÓIli JO., �LáIRTO KLlTZKI,
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADO'

, RIS DE JAlIAÖbÁ DO' SUL, ESTADO DE'
I SANTA CATARINA, NO USO DE SUAS

ATRIBUfÇ6ES.
'

, FAZ' SABER que 'se 'acham, abertas as inscrições
, pará Concurso Público para provimento do cargo
de Contador da CAmara de'Vêreadores de Jaraguá
doSul'.'

",

O prazo de insoriçijo será nos dias ú!eis, no
\

per-íooo compreendido entre oe dlas 12.04.82 à
23. (}4. 82, das '9:00 horas às 11 :30 horas, na Se
cretaria da, CAmara de Vereadores, localizada à

Praça Angelo' Piazera (Ediffc!o da Prefeítul:'tl'

MU"1nicipal)l.
As demais especificações como, remune

ração do cargo,' documentos. que devem' ser aPre
sentados, grau de tnstrução eXjgido, condiÇões
m,íni.mas, jnatérlas das provas, graus e peso, cons
tam minuciosamente do edital que se encontra afi-'
xado' nas dependências da própria Câmara de Ve
readores, onde poderá ser consultado pelos inte
ressados, no horário normal de expedlente.

E, para divulgação, será o presente publi
cado nos jornais locais.

A data da realização das provas será dtvul-:

gadâ pelos mesmos órgãos de imprensa.
,

, Gabi_[lete da Ptestdêncla; em €16 de abril de
1982. J

José Alberto KUtzke
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPA

"
,

LEI N. 439/82
'

RI;CO'NHECE pE UTILIDADE POBLICA
\ O SINDICATO DOS TRABALHADO,RIS

RIlRAIS DE CORUPA_ ,

ERNESTO FELIPE BLUNK, p'refeito Municioal em
Exercício de Oorupá, Estado de Santa Catarina, no'
uso e exercício de suas atribuições, faz saber .a
todos os habitantes deste Município, que a Câma
ra de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguin-

'

te lei:
ART. jO) Fica reconhecido de Utilidade Pública,

o SINDICATO DOS TRABALHADO,RES
RURAIS DE CORUPA, oom sede -e base
territorial neste. municfpio .

, ART. 20) Esta lei entrar.á em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposi-
ções elTl contr'ário.

'

Ptef�it'p'ra Municipal de Corupâ, 26 de mar-

ço de 1982.'
•

, .

ERNESTO 'FELIPE BLUNK
Prefeito Municipal em Ex�rcfcio

Sallcionada, ,regi�trada e publicada nesta

Secretaria de ExpedIente aos vinte e seis de mar

Ço de 1982.
Secretária

__________<, _' __.....'__
, _'

'

I

ESTADO, DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO' SUL

J

DECRETO N.o 746/82 "

,s�rementa e anula dotações do orQ�
mentQ vigente. ,

'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, �stado de Sallta Catarin�, no uso

I� exercício de suas atribl,lições, com base na lei

Municipal N.O 830/81 de 19 de novembro de ,1981;
1 DECRETA:

Art. J.o - Fica ,aberto urn crédito suple""
_ menJar no valor de ,Cr$ '20.'000.000,00 (Vinte mr
, Jhões de cruzeiros) para reforço do pr.ograma e

verba abaixo discriminados, constantes do orça
mento vigente, a saber: "

ANEXO I - QUADRO A

O�02 - DIVISA0 DE TRIBUTA
,

çÃO
050� ,.03080302.030 - Manuten

ção das atividades da ,Divisão
,

de Tributação " ., .. , ... Cr$ 20.QOO.OOO,00
,

'

ANEXO 11,- QUADRO A ,\

\

0502 - DIVISÃO DE TRIBUTA-
,çÃO .

0502. 0308(}302. 030' - 3.1.3.2 ..-

.outros serviços e' encar- ,

gas , .. �.Cr$ 20.000.000,00

,
Art. 2. o - Para fazer face as despesa�

decorrentes do artigo anterior, fica anulada par-
r cialmente a seguinte dotaçäo do orçamento vi

g_ente,' a sabei":
, ANEXO I ,_'

,

QUADRO A
'0501 - DIVISÃO DE CONTABILI-

DADE ' �

0501.99999992.029 - Reserva or-

çamentária CrS 20.000.000,00
ANEXO II - QUADRO' ,A,

Q501 - DIVISÃO DE CO TABIU-
DAPE

'

:0501 .99999992.029 ..::... 9.0.0.0',.;-
Reseiva de contingência Cr$ 20 000.000,00

. Art. 3. ° - Este Decreto entr rá em vigor
na, ,data de 'sua publicaçijo, revogadas as disosi

ç:õe� em contrar,io.
, PAUCIO ,p DA 'PREFEITUAA MUNICIPAL

DE, JARAGUA 00,SUL, aos 05 dias do mês de
...abr�1: 'de 1982.'

,

"

VICTOR BAUER I
,

,
Prefeito Munjcipal ,

.

,0 presente Decretb foi registrado e pubh,.
"pa(Je nesta:-'Diretoria de ExpeeJiente" eduG�Ção e

,

Assistência Soeia!', a0S 05 dias de:> mês
r

de abril
de 1982.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

'"ciallS 'di caSlllll1 !

Aurea Müller Gr�bba, Oficiai do Registro CI-,
vil do ,1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do 'Sul,'
Estado deSanta Catarina. Brasil. Faz saber qU8
compareceram, em Qart6rio, exibindo es documen
tas exigidoEl pela lei, â firn de 'se habilitarem para,

I casar:

EDI=TAL 12.486' de: 01-04-1982
IRINEU ZAsEL e DOLORES
HAFEMANN

Ele, brasileiro, solteiro, operárlo,
natural de luís Alves, neste Estado;
domlclllado e residente na Hua 00'
Iningos Rosa, nesta cidade, filho' de ,

Ricardo Zabel e -de Maria Thomaz
Zabel.

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de' Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada' e residente em

Guaramiriin, neste Estado, filha de
Roman Ha,femann e de Pelagia SC2!e�

1

panski Hafemann, ,

'

EDITAL 12.487 de 01-04-1982 '

GERMANO FERNANDO DA SIL.VA e

ROSALETE "eLiSBINO
Ele, braslfelro, solteiro, operário,

natural de Ourltlba-Peraná, domiclila
do e residente em Rio Cêrro II, nes
te distrito, filho de Vitor Isaac da
Silva e de Hllda' da Silva.

'

,

Ela, brasileira, solteira. operária,
natural de Oorupá, neste Estado; do
miciliada e residente em Rio Cêrl'O
II, neste distrito, filha de Antonio Fe
llsblno e de Rosa Miranda Fellsbtno.
EDITAL 12.4;88 de 01 .04.1982
'DJALMA CUNHA JUNIOR e SILVIA
EDITE' BOGO ,

/ '

Ele, brasileiro, solteiro, baneârlo,
natural de Ilhota' - neste Estado,
dornlclllado e residente na Avenida
Getúlio Vargas, nesta cidade, filho
de Djalma Cunha e de Iriná da Silva
Cunha.
Ela, brasllelra, solteira, cometerá

ria, natural de Taió, neste Estado, do
miciliada 'e residente na Avenida Ma·

.'
rechal Deodoro, nesta cidade, filha
de. Eriberto Bago e, de'Maria B�go.
EDITAL 12.489 de 01.04.1982
ADEMAR SANT'ANNA DE OLIVEIRA
e MARIA MARLENE ,SOARES

Ele, brasileiro� solteiro, pinto!', na

tural de Itajaí, neste' Estado, domi
ciliado e residel1te· ria Rua Joaquim
FI'81lPlsco 'd� Paula, n�sta cidade, ,fi-
lho de João Sant'l'nna de Oliveira e

de Malvina Formento de Ol'iveira.
"

Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de'Rio, do Oeste, neste Estado,
'

domiciliada e residente na Rua Joa-
,rtuim Francisco de. �aula, nesta ti

dade, filha de Bento Soares e de Ma
ria da luz Soares.
EDITAL --12.490 de 02.04.1982
JOAO STEIN NETO' e INf!S DENK

Ele, bra'sileiro, solteiro, operária.
natural de Massaranduba, neste Es

tado, domiciliado e résidente na Rua

Friedrich Wilhelm Sonnenhohl, ' nes

ta cidade, filho de João Stein e de
Maria Stéin.

Ela, brasileira, solteira, operária,
'natural de Massaranduba, neste Es"
tado, domiciliada 'e residente .na Rua

Jojnville" nesta cidade, filha, de Car-
'los Denk ,&' de Etelvina Raimondi
Denk. '

EDITAL 12.491 de 02.04.198,2
ALOISIO FRANZNER, e ÄRl"ETE
BOLAUF

'

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,

natural de Jaraguá do Sul, neste Es

tado, domiciliado e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
filho, dé lauro Franzner e, de Hono

ria Tecilla Franzner. '

Ela, brasileira, solteira, industriá

ria, natural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e resiÇlente na Bua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filh� de Afon·
so '�olauf e de Adélia Schewinski Ba
lauf.

, EDITAL 12:492 de 02,04·1982
ARMANDO SATIO TAKANO e

ADELAIDE FRÄNZNER
'

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,
natural de Jaguapitã - Paraná;' do- '

mlclllado e residente na Rua,. Angelo
Robini, nesta cidade, filho de Klko
Takano e de Kikono Takano.

Ela. brasllelra, sblteíra, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul,

. domioiliada
.. � residente 'em Barra db

Hlo Cêrro, neste distrito, filha de
lauro FranzAer e de Honorla Tecilla '

Franznsr ,

EDITAL 12:493 de Q2'.()4.1982
REN,� HANSEN e NÉUSA MARIA

, DOS 'SANTOS r

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rio, natural de Jaraquä do Sul, doml

. ciliado e resldeqte na Rua Vera Fis
cher, nesta cidàWe, filho de Raul Han
sen e de Elzira Becker-Hansen.
Ela, brasileira, solteira, industriá

ria, natural de Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliada e. residente em

Barra do Rio Cêrro; neste dlstrlto,
fi lha de Maria, Nadir dos Santos.

'

EDITAL 12.494 de 05�04; 1982
FRIDOLINO DALLMANN e ROSANE
JUNG "

tre, brasileiro, solteiro, servente,'
natural de Jaragúá do Sul,' domicilia
-do e residente em Três Rlos do. Nor
te, neste dtstríto, filho de Artür Dall
mann e de Erna Wallow Dallmann.
Ela, brasileira! solteira, operária;

natural de Guaramirim, -neste Esta-'
'do. domiciliada e residente na Rua

..Joinvllle, nesta cidade, filha de Ber
nardo -Junq e de Elvira Sabino Jung.
EDITAL 12.4�S de OS.'04.198�

,

Cópia recebida do Cart6rio de Mas
saranduba, neMe Estado.
G�RALDO MICHELUZI e OSMARINA
SEIDEMANN

'

,

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
natural' de Massaranduba, neste Es
tada, domiciliado' 'e residente em

M8ssarànduba, neste Estado, filho de
José Bonifácio Micheluzzi e de leon
tina Luchetta Mlcheluzzi.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiéi
liada e residente em esta cid'ade, fi-,.

�. Ihá de�Oswaldo Seidemarm e MathH
�� Bassani Seidemann .

'

,

EDITAL 12.496 de 05.04.1982
WAL.DIR BRUCH e MÁRIZA DE

,

LOURDES MORBIS
Ele.' brasileiro, solteiro, tecelão,

A'atural de GarCia-Angelina. neste E�
tado, domiciliado e 'residente na Rua
luiz Gonzaga Ayroso, nesta cidade,
filho de léopoldina Bruch'-
- Ela" brasileira, solteira, professo
ra, natural de Jaraguá do Sul, neste
Estado, domiciliada � residente em I

Ribeirão Molha, neste distrito, filha
de Fràncisco Morbis e Paulina Ste-
ohani Morbis.

'

EDITAL 12.497 de 06.04 .1982
AMARILDO VERCIN'O e IVONE
ZUMACH, ,

, Ele, brasileiro, solteiro, operáriO,
naturª1 de ,Rio· do Oes�e, r.leste Es
tado. domiciliado e ,reside,rite em Ri
beirão Grande da luz, neste distri-'

,

to, filho de Nestor Vercino e Dilma
Vercino.

Ela. brasileira, solteira, ,op�rária,
natural de Pomerode, neste Estado,
domiciliada e residente em Ribeirão
Grande da luz, neste d'istrito, filha
de Renato Zumach e de Hella West- "

'phal ZU,mach.
-

E para qUe chegue ao conhecimento' de to

dos. 'mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela Imprensa e em cartório, onde será
afb(ado durante 15 dias.

Chego� o P ick-U p' ,Cbevrolet
\

'

'. .

"E''L'T

.....

1
, ,

,I ,

Ve,nha con'hec'ê-.fo

de YeicRlos Lida.

, \

'ANGRÄ 1
,

Ã partir,das, 9b22mlo 'dQ d'�-l� cre' m..rOO.
a Central',Np.cl�r de Angra 1, ql#t �st� L-'.
Ihão ,de dólares; entrOU em funclónämentõ,p;lfa ,ge-
rar energia' elétrica, porém, altlda '

com apenas
10% de :Sua capacidade. O que ö 'In�mrssível em,
tudo isto,' é cómo um ,p.�ís que tim energla ��,
triea sobrando, com,o:, Q ,nQ,so, 'pOCh:)_.. tanto
dinheiro com energia nuclear. Até parecI'� :o"
que está sobrando é dinheiro.

,MOTOCIÇLJSMO
Pia 11 de abril (domingo), será reaHzada',a

segunda etapà do Campeonato Catarinense de
Motociclismo. As provas serão re_lizadas no MO'"
tódromo Getúlio Barreto da ,Silya, aqui em Jaraguá

'

do Sul, numá promoção do Jaraguá Mator Clu
be.

DUAS DE MARIO QUINTANA"
-

- A preguiça é � mãe do progresso'. Se o

'homem não, tivesse preguiça de caminhar" n�o te-

fia inventado a' roda.
'

- Depots que fez a máquina dos 'mundos,
Nosso Senhor 'espantou-se muito: "Ué! Será que,

I

eu comsegui· descobrir o moto-contínuo?".
'

ESTATfSTICA
Segundo Léa Leal,' presidente da LBA (L&'

giao "Brasileira de Asststêncla), em palestra feita
na Embaixada de Portugal, este ano nascerão' no
mundo 125 milhões de crianças. Destas, H' mi
lhões morrerão antes de completar cinco :anos �

LEITURA � CULTURA
Atenção gaúchos (e não gaúchos) \

de Ja-,
raguá. Leiam o livr:o "O Analista de Bagé", onde
o autor Luiz Fernando Veríssimo enfoca o, interior
do Rio Grande do Sul com muita malícia e hu
mor. O livro está na lista dos mais vendidos há

\
, várias semanas.

,

PENSE NISTO-
"Você pode enganar todas as pessoas por,

algum tempo, algumas �ssoas todo o tempo, mas
você não pode enganar todas as pessoas'todo o

ternpo". (Absaharn Lincoln - 8-�1858). Cola
boração' Id� Paulo Roberto Arenhart, - Estudantê

'

de Jornalismo da UFSC.
.

o "Senadi'nho" val ao
, -

\

Presidente Figueiredo
,

Edy Leopoldo, Tremei, presidente do SenadinhQ,
- o �. P.Q. F. ,..:._ SENATUS POPUlUSQUE FLORIA
NOPOLITANUS, por si e com o "Corpo Consultivo�',
firmaram ofíçio ao eX,mo. sr. JQão Batista Figueiredo,
DO. 'Pre�idente 9a 'República, do seg�nte teOr: '

"Ap6,s ouvir com a -máxima atenção o seil prQ
nunciamento �Iusivo ao 30 ano de governo, desejamos .

manifestar a nossa mais profunqa admiração e 'SOUda,;.
riedade Jnais sincera a essa Campanha Nacional" cer

rando fileiras com V. Exa. contra aqueles que, lJtili-'
zando-se da obsoenidade (esses imoralistas), procuram
plantar no s�io da Sociedade Brasileira a semente da
imorâlidade, a falta .de respeito ao pudor público.

O SENADINHO que tem a' honra de contar em

seu "CORPO CONSULTIVO" com o flome de V. Exa.,
não' ficará à margem do seu pronunciamento, dessa lou
vável, salutar, e patriótica iniciativa; através de séüs
SENADORES, em suas sessões públicas ou privadas, I
adotará um <objetivo superior representado pelo le,,"a:

A MORAL CONSTRÓI DIGNIFICA, FORTALE
CE, TORNA RESPONSAVEL E RESPEITAOO

, O CIDADÃO, ENGRANDt:CE UM pOVO; A,
IMORALIDADE DESTRói AVilTA" GERA A
IRRESPONSABILIDADE t Ó DESRESPEITO,
ENFRAQUECE O HOMEM, TORNA VULNERÁ-
VEL UMA NAÇÃO. '

"

Nós do SENADINHO abraçamos prazçrosamente
'

a Campanha dignificante lançada por V. Exa. no sen-,
,tido de fazer prevalecer os_:.valor.es morais, construti
·vos da nossa Sociedade, contra �s inimigos da Nação,

'

que t.eimam em aviltar ,o comportamento da Família
Brasileira.. _

Aceite' pais, ilustre, profícuo e patriótico Bresi
leiro, os nossos aplausos e a nossa. certeza nessa

MÃO QUE SE ESTENDE CHEIA DE CORDIALIDADE E'
NESSE CORAÇÃO PLENO DE ESPERANÇAS.

'

"Corpo Consultivo" do S.P.Q.F. ,

(Segl!lem-se tod�s as assina!Ul'as dos SE�AD0RES)
,

,/

Assine o "(orreio do Povo" OS 1.500,,00·

Abandoná de, Emprego
A Transportadora Blumenauense Uda, filial de Jguá do sUl,
localizaJ:la na Rua João Zapella, ?14 solicita o comparecmlEmto
com 8'máxima urgência do Sr, "alme Sílvio Zorek, PQrtador da
Carteira Profil!sional 1'1:0 78.020, S�r�e 541. ,Não o f�enJtA 11-

té o dia 13 de abril .. a empresa rescindirá seu contratö de
trabalho por justa catJ!la.

' ,

'. Jal"$9t1á do Sul, 10 de �bril ,de 1��.:
.

,: ". EDITAL
. . ,,' . .

Pelo,pr,es�nte.edital de citação pedktlos ses
senhores.',abaixo. relacionados ':, que cômp'a�,
em nosso Cartada para trata�em 'de 8stlUntoa éW
seus ,int�re,s,se.s:, Clara [,.uciani Kretz�,.. -+, Rua"
CarJos, May, 317 - Nes,ta - ,Elfrid Kla�unde ..-
,Estrada' chrQeCle.r. I :-:-, ßçh�r - Ingo K-oe�1!
- Estraaa ItapoCu2;inho, s/ll.o..:KM 06 _' Nesta __ ,

'

João Bernardino $�replJin_ - Rua ClemEtnte ia
ratto, 45 - Nesta - Samir ,:romazelli - Av. Mal.
Floriano Peixoto, A/C 'Equipão - Nesta.

ÄUREA MüLLER, GRUBBA
rABELlÃ DESIGNADA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. ','

�1...r.:RY�.o�Ü:c��etor de Empres�
·�"omaIfstlca DRT-SC,nP 20, :,'

.

.�.,
Flávio' JOsé B�gn8ao.' Y�Onne Â1Ioe' Séhml5el<el Gonçalves,

, JJ.llm.. ·Slank. Prof. Pauio Mor.eHl, . Silveira JOnlo,_ Rudolt Hirsch-,
feI'd,,, J�'CeatIlI1o'Plntó. Oro, JóIj Alberto Bár.btiea.
'.\:

'

'> RediII9IO. �......� '. Pubnclda�.:
'

:::,��, ,Pr�io Gomas de Oliveira .N.ó 290.
89250 - Ja�uá do Sul .. Sc.

, �çIop, I�••••o • CIrcuIaçlo:.
Soc{edade Gráfica Avttnlda' Ltd&. -, Jaragué do Sul - SC.

•

, ' T .' , ,

, Asslpatura anual: Jaraguâ.do Sul e região' Cr$ 1.500.00
Outras cidades ................•.... '" CrS 2.000,00
Exe�plar av.ulso· •..•...• ·

.. � . .. '.' •. -:: Cr$ 30,00

.,; , t{Omerp.'atrasado . � ;. '" -. �I" CrS 40;00
Elite Jo�' nIo .. I'eeponublllza pOr aÍtlao- ....nados • nem

devolve orfglnllll.
O "Co....eio do Povo"" associado a ADJORIISC e, ABRAJORI

, I
.

,:,

Terr.aplenooeuf 'Vargq;S
SE'RVICOS DE RETROESCAV'ADEIRAS E TRATO-
RES DE ESTEIRA;

,

'fnhos Sta. ,Helena
TUBOS DE CONCAETO EM.GÉRAL
. Rua Jolnvllle, 1016- Fone 72-1101

I, -ImobiliÓria sa�ta .Maria-
.'

COMPRA - VENDE:� ADMiNiSTRA O

'I),
"

SEU IM6YE�
.

<'
•

Rua Waldem'ro Mazurecfren, 42 _ Fone 72-1342 ", 1 -

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOES.,

'./'

A "Canarlnho" preocupa..S8 com a sua to
,comoção,' colocando à dlspOsiçAo moden1rssl-

_. ,m()s OBibus,' com pessoal especializado, possi-,
. ,billtal'1�? uma vlage,m tranqQUa, ráplda'e segura.

,

" r,' ·:Pro'grame beml Ptõgrame CANARINHO, - O ,

transporte, carJohoso., - J .

.

'

, ,,�',' ,
.', . .,

,

."-; 17
•

, JARAGUIo\ DO,SUL ....... SAN:TA CATARINA

Relojoaria Aveni4a
,I:!ERfllZ! 08,BON.$ MOMEt.frOS

PresenteIe,eom JóiaS e às' mals filia� súgest�es'
da, RELC)JOÁÂJA 'AVENIDA� '. M�rechal e 'Getúlio

I '

VáfQss.
' . "

,,'

Funilaria
, ,

laragaá' 'Ltda. '

Calhas para fodas as' finalidades. Faça.inos
uma 'visita. Estamos'� condiç6es 'de atendê-los
effcieritemente..

.

'

/ '

.

� \ ;-'
_

s

Rua Felipe�'Sch,mldt, �19 ,...... Fone 72-0448 -
Jaraguá d() $ul:-SC. "

'

Séria ttda.
CONSTRUt:AO CML, EtfGENH4RIA E

COMeRCIO DE MATERIAL '

DE CÓNSTR,lJÇAO.

Rua'Joio Picam, 94 • EdU. Carlos Spézla I' ',c�:'Teiefone: 72-0214

.

I

JAR'�C3UÃ DO SUl.,
.

STA. ,CATARINA

Moretti, Jordan & Cia. Ltda,

Belina :ti L - Amarelo, •• � ••. '; •..... '" . .• 1980
'Belln'a II l .:...;;.. Branco 'Nevasca •.•• :: .. : " . ,', 1979
BeHna II L - Ve�melho ; •••••.••........ 1978
'Corcel II L -- Branco Nevasca . '. ',' . . • . .. 1981
Corcel II ....;.. ,Branco Nevasca .. , ,; ;. 1980

.

Goroel rlt' L - 'Azul Metálico,.:: .••..... " • ;. 1979
Ooro�1 t., 1;:0.0,,-- Bege ; •..•. � •.. ',' •... '.• 1978
Gorce1. ,,: ,I;;- - Amar:elo .... " .. '" � ; •. '. . . . .. 191'8

9ofcel. 'Cupe..luxo Ä.'Amarelo, ..•. ' .•.•. '" .•
r 1976 ,

V . W .' 1300� l ,_;".: Bege ••.... '.
- '>. ; . . .. H�80

V:W. ,1300 L - 'Brancó ; 1979
.

'V.W. 1àoo, L � Bege, .•.. '0 •• : •••• , •••• , 1978'
V.W. 130Ó '- Branco .. : ..

'

."t •• ,.,. ",. 1979",
Brasília - Amarela ' ",1\., ••• '(�:•••••

'

1979,
Gol � ÄrfHilre,lo .' ::.......... 1981

Opala Cupe - VérdeMetálico' ... ó •• ' ••••••
' 1978.

l
" ."

[.
-, ....,

----_..:
J

Sobre 'juros e Agiótagêm
. SIL,VEIRA JQNIOR

A inflação brasi leira cria :situações que deixa:
riam louco um sutço 0l1' um japonês .. PoiS foi GO"

tem, gente, que a g!isolina �",st�va quatro cruzei
ros o litro e para passá-Ia par!l seis, foi crtado-um'
bônus restituível de dois cruaelros, batizado de

. "sirnoneta" , em alusão ao ministro da Failenda qa.·,.1
época; �ári(f'HQnrique' Si!'09.nsen . '.

':, ,.:

.

Esse ibÔ��s. seria, adquIrido em cautelas de

1QO nos postos de gasolina e reembolsados após
, geis, anos ou coisa parecida. '

-Isso -fol. AO tempo ,doG'overno Geisel. Deve
fazér, no máximo, seis, anos. Essas "�imonetas"
nunca foram .lançadas no mercado, embora a Casa
da Moeda as tenha imprimido aos milhões.
,

De 'lã pára cã, aga�oHna passou de quatro .-

cruzelros; o' li,tro para eento e ';quatro e ninguém
lTI�is se" lembrou. de -"simonetas". E o, que ainda,
é mals: estranho: o brasileiro consome cada vez
mais gasolJna. Está provado que através de ele
vação do preço não se conseguirá I:"eduzir o con

sumo. amanhã a, gasolina, ,estará custando m,1
cruzeiros O' litro e a macacada contim..ará quelrnan
do combustível adeldado, por puro prazer de an-

dar de automóvel.'
' '

.

Tinha razão De Gaullequando dizia que "O
Brasll não é: um paí. sério". Realmente, e.!JI maté
ria de .serledade, nós s,ó poderemos ganhar da
França, que tem cOlilseguido provocar é ou! entrar
numa guerrasl cada· 30 anos, perder ess'as guerras
e ser $alv� pelO' gOlilgo pelas'-forças expedicioná
rtas, de outros países, que vão lutar dentro das suas
fronteiras.

Não, convivi oomo"pitecantropo erecto" de
_Neanderthal, nem, proceQo da caverna de Cl:"o-Mag
no, mas sou de 'Um' tempo em que a palavra "on
�en.ár.io" era shJôRimo de u·surário. ,Quem aplica-
ya onze, por cenfo de. juros pOl:" ano ao dinheiro em

Rrestado era apontado à execração pública· como
um indivíduo que vivia da exploração do seI:.! se·

melhante.
'

'

Hoje abro um jornal'-e-:-:rne detenho a ver os

_pre,ç,os l Nesta aqui de êrasília há uma. promoção
da ,CB Eletro "que você não' deve perder". Nessa
verdElccleira .Iiquidaçãó de estoque se oferecß uma

geladeira Brastemp. ÇI vista por Cr$ 41.900,00 e,'
em 24 J'!leses,' por Cr.S 109'.250,00. Em dois anos

o comprador paga. Cr.$ 41.900,00 qUe é o preço
do produto e mais Or$ 67.350,00 de juros. Mas o

pobre do çomprador se alegra supondo ,que tem
um prazo de 2 anos para pagar a' geladeira. - Ledo

e",gÇlno. Dots, 'anos de prazo �errlam o 1�t1feliz
comprasse ri geladeira' boje por -Cr$ 109.250,00 e

fosse pagar essa imp,ortância 24 meses depois.
Ma,s acontece_que um ,mês após a compra ,ele já
�es1iá amortizando a primeira pr..estação e ao tér-
mino de um:ano· foram pagos Cr$ 52.440,00 (Cr$

"

.� 1 .000,00 ITiais do que o plieço a '\tista) e ainda
está devendo Cr$ 56.81 O,OO!

" ASSim é fácil' entender a r.azão de os bancos
estarem cada vez ma'i's' prósperos e o número' de
falências e' ,concordatas 'ser cada vez fhaior. E'

que O' pOv.o brasileiro está traball'laAdo pa'ra pagar,
J'urös�
,.'

. !,'

O jum come na"'mesa-conosco, dia e noite.
,

.

,Quem" ver? Uma televisão' :Sanyo, na tal "oferta
r.especial"- custa Cr$ 79. 500,00 �. vista e Cr$ __

207.000,00 em dois anos, ,ern. prestações mênsais.
Essa televisão CNsta' em 24 mes�s Cr$ 127;500,00
de juros sobre um capital de Cr$ 79.300,00, nele
já i'l'fcluído o 'lucro d'o revendedor:

.

O
.

"onzenário" :cJe hoje
\

não 'cobra 11% mas
311% ao anal' .

.

� evidßnte que a' culpa não pode recai,r inteira
ménte sobre o; sistema bancário, que cresce ,e se

refocila 00, Iodo da i,nflação, sob as vistas corn
placentes dessa vestàl conhecida 'por BaAco Cen
trai. Mas também não �e pode. negar que esses

bancos só rrecebem dinheiro vivo de capital muito
raramente: O· m�canlsmo hlfla_çionário que' depoiS
se instal'a é o

.
seguinte: Aumimtam os juros de

aplicação dos depósitos, aumenta o lucro do' ban
<::0; distribui parte desse ,lMcro 'para aumentar °

capitaJ., com i.sso aUmenta a distribuição de divi
dendos. ,Qu,an�o mais alta a taxa de aplicação
maior chance de aumegtar o capital � o dividen'do,
sem que' entre dinbeiro novo. 'Assim fur:u:;iona' a
espiral inflacionáriá, o trem-d_a�alegria, a cm'rente

da fortunà ,do sistema bancário, forçando a apHca
'ção de taxas· de' '200 e '800% ao ano.

,Como o lUcro dõS"'bancos é uma loucura os

investimentos em imóveis não são menores. E en

tão surgem os edifícios pomposos, carrfssimos, a-
. fro'ntando a �pertura gerai <!lo I;3rásU. O próprjo'
BancG Central, dando 'exemplo do mais irrespon
sável esbanjamento, construiu em Brasília uJll edi-.

\
f.ício que faria inveja aos magnatas do petróleo.
Mas Com a rede bancária cobrando juros "onze
nários" de 311% ao ano at,é eu.

"

o governo �iye rytuito preocupado com o ta
belamento do chuchu. Pols eu posso garantir ql,le
umã "prensElc" em cima desses tubar,ões do siste
ma' bancário nacional não faria mal a ninguém,

----

Clínica Dr� "O'sUm Manna de

'D�enças Circulatór�as
Varizes- arter:lasclerose - t"omboses - flebltes -

hIpertensão arterial ..!.. 11lcaras de pernas.

'Rnã Gbinher,me�Weege 22, Edifíci.a Ralf Marqblardt, 1"

Iandar - Fon� �72:'nj2;:' liIorârio:" da� ,8hßO às 12 horas, de.
Isegundas às sextaS-feIras

Os ·Despachos'
,'� do! ·Dr• . P�eleito c

'

"I� ,impressionante Como)
,

afinam certas idéias, que:
se encontra a milhares d�;
qullômetros de distância.
Deve ser o amor às coisas
de sua cidade qtie faz os '

homens de ,igual manelra..
Tempo houve, nesta pro
gresssist� e mate�ializada
Cidade 'de ;]aragúá de Sul',
talvez dois lustros, que' um '

efêmero adrnlnlstrador, a-

, proveltando fugazes ,iAS-'
tentes de sua v,ida públl»
ca, conseguiU ver transfor-

. mado .em lei uma blbltote
ca, um museu, e um ar-.

qulvo públicó municipal'
,
de tunda .hlstórlco., O pas-

, 'so seguinte. era regula
mentan as leis e começar
a comprá de móveis, /pa-
ra se dar início a tão me

ritório trabalho de conser-...
vação da memória do mu-

'

nicípio e da. região no con-
I

texto brasileiro. O mate
rialismo e a ambição pelo
cifrão falaram mais alto,
porque nunca essa idéia
saiu do papel. Lamenta-

. velmente•..

O "Doutor Carlinhos",
,. 61iltão prefeito de Itaoca

,

ra, teve problema idêntico
que ele' solucionou.

Quer,em ver?

"Req. 254 ,_ M. No
gueira. Pede ,pagamento
de serviços prestados em

móveis da Prefeitura. Sim.
,DestiÁam-se à Sala de Cul:'
tura. Ali se explanarão
tesest trabalhqs literários,

.

Histór'a, etc... Digamos
, que é o topo da f;)scada. J;
verdade q!il9 é uma esca
dinha mirim.. Mas está em
harmonià 'com o ragar. Es�
cad�Rha de 4 degraus.
Acred,ito,que muitos que
comparac.erão, e s t a riam
aptos a subi,r uma escada
de cultura como a da igre
Ja da Penha. Eu. ,Aão. Fi
co, meS!l1O, I)a escadinha
de 4. �eg.raus 'deste inte
rior .sofrid�, onde o Brasil

. é mais brasrlelro. Onde'
em cem 'Iavradores exis-

,
tem' cem brasileiros, que
capinam a terra, Ique plan
tain, .que colhem, que 1.0-
....frern, e que morrem. tFol
<!Ieies que J.i \em "Morte e
Vida Severina"

'

"Desejo mesmo' saber
o que el!. fa1;ia por lá?
comer quando. havia o que
e havendo ou nãd; tiaba-,
Ihàr' .

J� Cabral de Melo' Neto
Foi por eles que eu vim.

Estou prestando' o , meu

"serviço militar", . serviço
à Pátria. .� possível que,
depo'is, vo.lte para a· Cida
de grande. Mas volto co'"

nhec'endo o lado escuro'
da lua, ,onde já ,do.rmk re
zei, sofri '8' chorei"., �"

Venda de
, 0 "Irilóvel

"

Vende-se um terreno
c (> r:ri aprOXimadamente
600 'margas, localizado

,

I

nas Estradas iFrês Rios
e FrancisCo de Paúla,
distantes 500 metros do
término do perímetro
urbana de· Jar:agl:lá do
Sut O imóvel ê dotado
d.e ribeirões' com água
abundante, própr.io para
as atividade.s de pecuá
ria, suililocultura e agri
culturaJ

.

Informações poderão
ser obtidas na FtuB Pra
slefe,nte Epitácio Pes
soa, .n.o 2.599, com o

Sr. JOÃO :MATHIAS
VERBINNEN.

CONFIRA A HISTORIA ...
" .

"

'_ , BARAO DE 'tTAPOCU
". i

HA, ,38 'ANOS' �,
'

'',; ;,;. �

;, .. ,
" ". '

'

.

Protegida por dirigíveis de' "observação;
uma ,gramle :esquridra das !Nações Uni.das ,di�igi�';
se ao local designado"lI1a retaguarda dos.naaletas.
na costa eeldentel da ,Itália -. Milhares de soldad?s
norte-arnertcanos e ingleses lançavam-se � praIa,
colhendo os nazistas inteiramente de surpresa..

. , Havia no Brasll cerca ds. 1 :SOO máquinas
tipogr:-áficas" das qnals � .350 eram linotipos, 72,
eram monotioos e as .restantes eram comuns', in

fnnnava. o' boletim da Associação, Comercial, ,d'e
S§ô Pa�lo. Das 1.350 máqulnas linotipOS., 218 já
estavam' em, uso. há mais de 15' anos, 131 há 20

anos e 298 há 25 anos. Antes da guerra a- l,Itili,�a-
.

cão durante 15 anos era considerada normal" A
j'mportação ,d.e máqúinas,.de 1937 a 1942; teve u!"a

• média anual de SO unidades. ,Em 1943· eram Im-

. portadas apenas 27.
/

O valor ,total das importa-,
cões, durante o referido período. montava a 530

mil dólares. "

______ , Segundo estatísticas fornecidas ao gover-
no britânico pelos governos exi,lados em Lpndres,
morriam diariamente nos. países ocupados da Eu�
ror-a rnals de: mil pessoás, indivíduos qJue-�ucúm'
biam em conseqüência dafalta de alimentação. des
maus tratos e do excesso de trabalhos forç,ados,
não se inclNindo aqueles que eram fuzilados dia

riamente, nem os que a velhice vinha arrebatando.
_-,--_ Era abril' e a Associação Atlétiea Saepen",
di realizava o concurso da Rainha do Outono. A

primeira parciai dava o resultado c!as candidata�,
mencioRadas pei-a ordem de volaçao: Jutta Bret

thaupt;' Amantina Mueller; Melany Noresny; Aneli
Butur Gerda Rudolf; Dalila Buhr;- Mariza Nunes;
Edla 'Hardt; Lony Búhr;. Irerle Luz; Geny Costa;

Lutzi Harnack; Ursula Bri:ickh�iiTler;. '!aronessy Ma

thias; Herta Hardt;' Théa _Marquardt; IraGema. Pe
ters; Tereza Nunes e ElleR Andersen.

••• HA 30 ANOS

_ ..........- Oen�rö de ,de� ou quinze" anos, l,Im saté-,

lite fabricado pelo' homem,. girará em toma da tér

ra a tlma altura de 1.720.000 metros - tal era a

,predição feita pelo dr, Werner cBrauR, diretamente
de f!lunstwille, Estado da Alabamá. Asseverou que

parte pbr parte poderia �er transportada por ,c_i-en
ti-stas, �m aerom:lVes-fogue�es, a um� v�tocidad�'
de ,25,400. quilômetros por, hQ_ra. HOle ISSO esta .

totalmente iJltrapassadp e veio liJ'Iais depressa' do
que se esperava,. -

...., '.
'

'l'
.......--. AI Neto;' jornaUsta, na slla coluna __,_ Nos

Bastideres do,Mundo", � comentav8'_ o progresso
católico, dizendo que, nos últimos 60 anos; era

esta a prime.ira vez que s'e, revia ,completamente
o catecismo católico. Entr� as questões que este

livl:"O de fé estudava,Jiguravam as seguintes: 1) -

Assistência à missa atravéscda televIsão; 2) - Re

voluções e ,governos tiranos; ;3) ---' Serviço Militar

Obrigatório; 4), ___. Divórcio; 5) ,-. Cremação; 6} �
Relações trabalhistas � 7) ..;.._ Eutanásia.

•• � HA 20 A"OS
_-- tJm jornal ,norte�ainericano divulgava q�e
nos próximos 20 anQs o mundo seria completa
mente diferente, graças a 7 principais inovações:

, 1 - es.tabelecimento. de serviÇo regular, de trans

portá eJitre a terra e Q(!}tFO 'plane�a qualquer, pro,.
vavelmente Marte (seria a nave Columbia); 2) -

a,viões à jato cederão 'Iugar a foguetes, fazendo "

N. Ybrk-.!,.ondres· em 2 horr�s (seria o Concorde

qu,e faz e!11 51); 3) - inauguração de. autoestr;:t
das telecomandadas, 'guiada!:! P9r c�ntFais de r,a

dar; 4)' - nas grandes cidades haveria ruas de 3

andares,: 1 para pedestres; �utra, par� veículos le
ves e a terceira para tl:"ansportes pesados; 5) -:-
'8 vida média alcançaria 80 anos,; 6) - os deser
tos, a começar pelo Saár.a, seriam transformados.'
em ricas e férteis regiões; e 7) - substituiÇão
das fontes' de energ,ia, Q .çarvão só ser� usado �o-

. mo matéria-prima para.produtos. sintéticos e rnes-

1)10 a gª�oHöa t�rá. uso limitàdo ,(daí a nos·sa AI

coolbrás?). As f indúl:!tri�s e Os traRspoties esta

riam funcionando CQro energia atômica. Angra dos
Reis .estaria inserido no contexto?

. :' ••• HA 1� ANOS ':

'.

.

�q�a�ª,unió"9i.ravã em tÓrnO' <!Ie uma sarn�

gria aos cofres públioos -municipais .. Tratava-se do,

pagam�mto ,compulsório de uma dívida da Prefei-
"

tura ao lNPS, no vàlQr 'de 6 rnil,tfões 'de éruz.eiros,
notific,ados no pßrrodó de um·' pr.efeito de triste

memória; quase dez anqs 1int�s. E' asopiniões se

dividiam quanto �,QPo.�uQ,i�'a�e, da �a,ngria tantos

anos depois, 'quando da' ad!!Íínistração ,�ayer
Schmöckel. Artigo estârnpado em "� No!ícil(, d�
JoinvUle" eritLcava o próli>lema, falando, como ago�
ra se' fára, \ "nas pró�imas.eleiçõe$"; 'achando que
a imprensa l0cal usaVa .dedois pesQs e duas medi
das. Recordava-se,: então, () fiAal daquel� gQverno,
que foi entregue ao stlcessor através,de .procura
dor e" �JélJl d�, um;a enorme �ogUé'jra que, queimou
monta'nba� de papel (e qu�imou 'papêis da mais

'alta 'relevâricia par� a históri:a d'e Jaraguá), o novo

adininistràdor não encontrou um papelou um lápis
para !a:t,iGi,ar as atividades, .não' encljmtr�ndo, "ge8-
mo, impressos. 'Tudo' estava r�spado, com O' par- ,

q�e de máquinas' sériamente' � comprometido.

,

} .

IDGMWmS 'ßglllliáa�
.

Jaragná' .�. ,',
,

I
•

COMPAL -. Concentrados para Alimentos
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....... _.,..

As-,�áquiÍi,as ir80 ronear:nO"11 I) \1,

'motódromo em' Ne'reu ,Ramos' (,

!

;.
.

J ... .' ./,\ I t, .� .: 'k'\ � '; \ ',f" 'ir .

, Será neste domingo, çlia,,11,. no , clarecendo que heuve 'rompimento
"MQtóartJmo Getúlio Barreto da SUva,

,

entre o Moto Clube e Oi Mot6dromo
,i' a ,:nä'. ,etapa do, _Campeonato Catari- �etcllo Barreto da Silva..! desde o

,''nanse de Motociclis,!!,o, (veloctdade), dla 25 d� março, causado pela falta

para',a qual es.f�O sendo aguardados ..de, acertos administrativos-financei-
pilotos ÖEf,rod,?s O$d quedrantes: do ,.,' ros.:, ,\

�
,"

Estado e mesmo do Paraná, segun- O Motcf CluDe alerta"seus associa-

do José Roberto Fructuoso, presiden- .dos,.-nG .éntantö, que os 'mesmos con-

te do�jàr�guá Motp.� Clube, entidade \ tinuarão a ter"ingresso -livre Húrante'�
',recéin"fundada e que tem a incum- o biênio 82/83j:91!J11 compensaçao,a09
bência de-premover e organizar esta investimentos feitos e, mãe-de-obra
Etapa, em razão da, cisão havida en-

. aplicados pelos. ássociados, quando"
tre o Moto 'Clube Vale do ltapocu e da construção do mot6dromo.

, os dirigentes' do Motódromo, por Esclarecem os dirigentes do Moto
questôes flnancelras. '

.

.
. Clube, ainda, que durante o ano, se-

" 'Serão' seis' provas, nas diferentes .räo ievadas a efeito diversas' premo-v-
cateQP�i,�S: �h39; �,.80. cl:l.indr.a�a�, " ções e estimam.que para �983 o mes-

10h30 _;_ 125 cc ,�,s,peclal, 11h30 - mo venha a ter a sua própria, pista,
150 cc 'Streh!.'��líc:, ;;)85 cê', E,s·pe.' no -Vafe ,çJo ltapocu, cuja 'transação
clal, 15h - 125 c_c Standart e à�'le, ,éstá sendo cQncretizaqa, com um

.horas - Força Livre. Da nossa re- ; contrato de duração, assegurada J de
gião, V�lney .Zanta.,·-Aotair·,Ronehi"e7 , • ...,10 anos' de utiliz�ção� .cuio local não
o exp�r,!��!e y,c:,>�,kmar �e!�ht?JP, ('l!r 'toi revelado. A'parti'cipação:,do Mbto
tigão); oe; . $cb.r<:ledeL.s'80 � esperan-

' Glube Vale do Itapocu ern-proqrama-
ças de uma boa apresentação. A ções futuras, limitar-se-á' aos desfj-
etapa seguinte-'sérá',a,;'nove-"de'm810, � "JIi,fes; eXimindo-se a entidade da réS�\ ,:

em Joaçaba., ,; ',,,, ,
. ponsabilidade da orgànização, uma

I ,t,·
.

�
� I""'�.'''';� ...�� .. '''. '\..J"J. _� )'I.� �'.' � ..... ,_', . - •

, \
\

'

:
, .." ,

.

.

vez que nao ·t!em mais: nenhum&' '11- ;:
MOTO 'CLPB�"'�( M9TóDI!'0MO_I:, �'" ,

.... ·�açãö bom o Motód,romo'Getúlio Bar�
,

,

O Moto Clube '1a1e' do Itapocl,f dls- 'reto da Silva, de aoordo com lIdefons
. tribuiu comunicados 'ã"imprensa,: e8-' Berchtold, preSidente do Möto Clube.

:, .. '

li,""
.,.. �'j)r':':o..

•

f f

....
"- '!�,

�ffijJ�O�àfo ,

fstâduar' :Escolar :�e . Fnt��ol· in,iciä �m 'maio
,

"

,.

Três equipes dividem a
,

'

'

'liderança,' coo >Variãô1:82
( ,x," -\

- � ( I
, "

r.Ó, "l

,I

, iihliSi hL, .H;

t f,:
-

'1' i

,
TrêS.: equipes - Estéfados Krause, Vila lenzi e

Veteranos .-,dividem, em suás respect,vas -chaves, a

liderança, g�l!ál db IV, Camf>eonato, Varze8l'l0 de F,ute
bol-Varjlo/82, que conta com Ö' patrocínio e. organiza
ção do Esporte ClubEi Figueirense, da IIhà da Figueira,
cuJas, partidas são raaUzadas nos domingos. riO, Está
dio Antônio Ribeiro. l)uaé rodadas foram àté o' presen
te realizàdas, agrupaßdo todas as Participantes e no

último domingo. ,dia '4, envolveu as integrantes da Cha
ve "A", que assim' estr:earerií. no campeonato 01'8 em

disputa. I

"

.

No perfodo matinal, Figueirense e $empre Uni
dos" em partid'a de bom nfvel', exceto o disciplinar, 'm
pataram a dois' tentos, enquanto que à tarde, no clás
sico, o. Vila lenzl 'passou pelo,Olímpico, Também da
quele bairro, pelo escore de 4'â',a',"aa passo que no [o-,

, go de fundo, os Veteranos estrearam .com o pé direito,
marcando 2,a O sabre a Vidraçarlà JaeL:' j

» ,

E, mesme sendo domingo de Páscoa, o Varjãol
82 terá continuidade, aman�ã, diá 11, com .as partidas
entre: 9h -- Ferroso x Santo Antônio, 14h ....... Saturno'
'( Grêmio 'e às 16. horas'-- Estofados 'Krause x lmt
'1rantes, jogos estes 'válidos 'pela '�erceira rodada· da
fase ,de classificação. .�"."

I

, l

Ases do pedal catarin.nse I
dia '1á ,em 'Jàrag,uã

,
' FÓi ',realizada domingo, na Bel,ira I Mar Nor-

te, na C.apital'i do ,Estado, 'à' Prova Domingos Tomá
da Silva, de' elellsme, com a partlclpação de aproo
xímadamente 60 ciclistas catarinenses, dentre os

quais integrantes"Jda' equlpe. da, Associação Re-,
creativa Weg, 'de Jaraguá de Sul. Essa competição
embora amistosa, abriu oflclalrnente ar temporada'
da Federação. 'catarinens'e de Ciclismo.

.

Como' maior destaque da representante da
Capital dos Motores" Sílvio Ewald 06teve a oitava
colocação nessa Prova, veO(�ida pelo cícltsta �al.i
lo Müller, ida equlpe 4ASt;tUto I·Estadllal de EdÍJca- '

çãa/Oalö], de Florian6pol.is.
EM JARAGÚÀ."j'l: ,L, ,',

' , .. .'

,.
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São wndamentais e

ciats, � l1ão ficar' dis
do se .a oposição te

. p.àçida�,. �u 1110 de
nar o Estado.
�"O líder 'do PTa

esbofeteado após
'9 PMDB no.. planá

,
"

I . Assembléia.•.. Legisla

(eagjS( lança o Propeq, em Jaraguá do Sul "Lauro .André da &ilv
podendo usar os mia:

, nes foi direto ao repr
tante da PTB: "Issol:é
beboselra" .. Cid' P�
que: ouvia o discurso
sistema de som de
gabirnete, desceu a�
do ao, plenária, dirigI
se' ao eoleqa.do PTB: "

você .fazer um" 'di
deste, ,..:_ interpelou·'"
"Vá a... (impublié
- respondeu Aderbai
vares Lopes,

.

Cid Pedroso incon'ti
ti desferiu dois eocos

.

Aderbai ,que não revi
Em compensação, rec
também, um soco do d
'tado Franclsco K ü sl
(PMOB), que gritava e

tado: "Se é para dar
rada 'deixa - comigo"
Presidente da Asse

äeplorou
.

Q. triste esp
cuia no plenário' da CW
'--"' O governador
nhausen convidou o ex·,

.

,

.

" I

vernador Colombo Sa
Slunk ,entrega cargo segunda. para'pr�side'11;e da tel:
------.---------------�----

Indústria Carbonífera
Fontana esteve em Corupá tarinense - sediada'

Imbituba e vinculada à
O Prefeito Municlpf,ll de Corupá, em exercícip, trobrás. Como ele já tiv

Ernestô Felipe Blunk, entrega a :Adellno Hauffe, segun- se' m�nlfestado desejQJ
da-feira, as 8. horas, o' cargo que' ocupa há um mês, em concorrer a um cargo
razão do pedido de licença para tratamento de ques- blico, o; jornalista perg
tões part!cu'lares do titui�r. Na semana passa�a, esteve tau' 'se era essa a fo
renovando solicitação feita pelo deputado Octàcflio Pe- de retornar à vida pú
dro Ramos, junto ao Fundo Estadual de Assistência ca. Disse que nunca

Rodoyiária, da Se_cretaria dos Transportes e Obras, pa- afastara, pois, continua
l;a a celebração de um convênio no valor de dois mi·

. cionando. ','Estou ape
Ihões de cruzeiros,' ql!e seriam destinadàs a recupera- . surpreso com o convite
ção e retlficaç�o da Estiada Pedra de Amolár, trecho qu�1 não esperava"
'e dez quilômetro" al.ém;da Estrada Pedra de Amolar mitindo que "àncerro
Alto (Fl1xlnar)' e Estrada 'Itapocu-Caimão, ambas com mllilhas postulaç,ões po
seis mil metros de extensão. " cas para o futuro", Q:

FONTANA EM CORUP� , governador, ao ser iO
Com 'a'presença de politicas, autoridades e in- . pelado, q u.e "assu

tegrantes da comunidade' ,éorupaens'e, foi Inaugurada na um cargo eminente
manhã de domingo, a Escola Municipal "Aloísio Carva- administrativo não pj:
lho de Oliveira", ,em solenidade que contou com a pre�, do manifestar-me pollt
sença do can�idato a. vlce-governança estadual pelo mente, mesmo porque ri
partido governista, deputado federal Victor Fontana, tenho' votos em Santa
'lue na ocasião representava também Esperid'iãO' Amin, tarlna,. mas sim mui

.. que esteve ImpOSSibilitado de marcar presença. Pedro amigos". Diante da in,
,�oHn � Octacfll� ,Pedro Ra,mos, deputados eleitos pela tênclà dos jornalistas,
·egião, estiveram presentes à sol.enidade. . . sentido de que pode

.Ap6�. a Inauguraçlo. o 'PDS .reunlu corr,eligioná- apoiar algum lamlgo'
rios. no Salão Atiradores, onde foi servido chopp e ex- eleição proporç_lonal,
plicitada a "çart�" ,aos Catarlnenses", que Esperidião lombo, Salles respop
'\min e Victor Fontana estio prqR!lgando em todo o Es- fazendo uma' indagaÇ"
tado. "Se não tenho voto pa

SOLICITADO ASFALTAMENTO mim ,Como é que vou tran
Esta semapa, porém, o vereador e também Su,'

'

, Corupá esteve representado pelo pre,feito em ferí-Ios'?" 'Mas como

pervisor Local de Educação, Arnoldo Schulz, prestou exercícip, Ernesto Fellp� Blun� e pelo Comendadór AI- tão <> s.enhor postula
esclarecimentos acerca do fato, iembrando que em vim Seidel, presidente do Dlret6rio do PDS local, de uma "sublegenda ao S
1977, a diretoria da APP solicitava melhorias para a encontro realizado na Associação Industrial e. Comer� do Federal, interreg.ou
escola, tais como 'gabinete para a diretora, sala 'para cial 'de São Bento do Sul, dia 18 de março, que' teve repórter. "Eu sempre
professores, secretaria, sanitários, cozinha, sendo o do- como convidado esp�clal O' deputado federal Esperi· firmei que, di'sputaria n:t
cumento encaminhado ao governo do Estado que, no diãp Amin Helou Filho, além do prefeito e vice de nunca disse .que acredl
programa de recuperação da rede frslca das escolas, São Bento, ex-senador OtaJr Becker, diretores do DER/

va em umá vitória. Sab
determ'I'n'ou que als ob' r'a"S' fossem reallzadàs, em. c.on- SC ep t t d R·' N

. h' M f P rte r resen an es 'e -10 egrm o,· a ra e o o
,que não teria. chances.

vênio com a Prefeitura Municipal. Assinado o convê- União. Na ocasião" Amin fez hiteressantes revelações penas queria passar P
nio, <;Iis.se Schulz, o governo do Estado repassou à mu· sobre. as próximas.'elelções, mencionando, por ey,em- um teste", disse o ex.G
nicipaJidá�e Or$ ,863.500,00 e, C0lJ10 tal recurso não pio, que em SarJta C�tarina, sessenta e cinco por cen- vernadôr.
fosse suficiente, a Prefeitura suplementou a verba do to dos eleitores, ,são tidos como "novos" e que, como . _ Depois da incórpor
con'vên'lo em Cr$ 1.826 mil,' im'portãndo" desta fO,rma, I

. �

I'
..

ti·
� d' te e, Irao pe a vez pnmelra va ar er:n e elçao

.

Ire a, ção, 'a ameaça é agora
a obra, em Cr$ 2.689. 700,QO. para Governador do Estado. implodir' . O . POT cata

E continuou: Como se observ,"a, b.ou,va, .p'articipa- O C' d d A'I I S·d I
.. '

.

d
�'

.omen a ar ,." v m el e, em sua sau açao, ,

nense,,- por alguns seg
cão'efetiva tanto do goveFno do Estado éOfno da'Pre·. considerou' Esp�ridião já como "o futuro Governador mentos partidários pre

, feitura Municipal, não'tendo, pols, procedência as ale� de Santa Catarina" e oportunizandá o encontro, reite- rem adiar a reorganiZa'
gações' do vereador Ràs,�, urnEl: yez'9ue '? que se pediu, rou que o mesmo, casO' eleito for, não esquecesse de .do partido para 1983, e

em 1977, fói, não' para 'reforma e Sim pàra con�trução incluir no seu plano de obras o asfaltamÉmtó da de- bora existam resistên
� ampliaçãO' do prédiO 'da 't;scol�. E'�al�m do mais, a cant�da rodovia Cprupá-São /Bento d� 'SuL Amin, em na etlpula.'O preSide
Escola é' da comilnidade'.e. sendo a. comunidade repre· resposta, adiantou que a .obra est,á as�egurada, por- do POT' de Itajaí, inda
sentada' pela. APP, 'esta, 'em" assembléia geral, que é I quanto está definitivamente fazendO' ;parte do trajeto do, "fOI' taxativo: �·Caso.
soberana em seús atos, de.cldlu que participaria da \ re- I definitfvo ,da BR-280, que passará pelo Vare do Itapo' ex-deputado Manoel Oi
forma dà 'Escola, mediante contribuiÇão destinada à

c�, um� vez '51ue, cOrno é �abido, a Estrada Dona Fran-
_ e. o preSidente do Di�

pint!Jra da' parte velha. do ,:prédlo., ". CISC� nao reune as ,�ondlçoes ,!1ecessárlas d? s.� tornar rio, Regional do PartI
No final, disse trãtar·se de um gesto elogiável q�e. acontece O' futuro ,cprr,edor de.

'

exportaç,ao, ligando prmcl.p.a.lmen.� .....: D�.ut....I.' de A,ndrade, näo'!.
em ultas outras comunidades, sem que o problema levantado pe- S

'" ,,..

lo eClU exista ou tenha gef8do reclamações. "Diante do fato.!--con- te o oeste ,de. anta Catarina e o,.noroeste do Rlô Gran- celtarém a; decisão de�O
clulu reataria ao nobre vereador, com seus vencimentos de verea- çie do Sul, ao porto de Sio Francisco do Sul. ;'

'

.. crftlca dos companheiroS
dor.. 'ressarcir seus correllglonãrlos, J' que o governo do Estado ,Ernesto F:ellpe Blunk, que esteve em. vIsita de' acabarão por ficar s

fez o que lhe cabia fazer, assim como a Prefeitura que, em aten·. cort�s,ia a este Jornal na terça-feira, na ocasião também nhos no PDT de 'Santa,G
dlmento a pedido do vereador Alldo Pavanello•. t1,etuarã outras me· -

usou da P,alavra •
'

.
-

.

tarlna" • .

Ihorlas na Éscola; Básica Elza Granzotto Ferraz '0,
� •UIV) L $I ta, q_II"cW'>,<.'Jfif'f

r/m///////.H'/.u//.H'/.//////////////////D'/////..0".H'.hW'��H..0"�

Estampe Moda em: sua Camiseta

Monitores'
. 'de ., pré-escolar (Schulz esclarece o caso da'escola deSanta luzia

receberão treinamento

.

(Muito
Fiz o sinal da cruz e fui direto, com distração

e tudo ao: PAI NOSSO aUF ESTAIS NO C�U ...
Alguém me chamou, aqul .pçr dötá, na conscíên
ela. E essa voz foi me interrompendo em toda a

oração. Assim:"
- Alô, alô ... �. o Anacleto? Alô.:: quem está

rezando? ,

�I!I>@, 'é "Ö "adre iQrtigaf'8 _.·eä'fOu rezanCJó, shn.
Respondi. Mé deixe ein'paz:

' -

",
., . . .'

.

.

.. "1''""'7 ..Mas, cem.o? XQoê não estava me ,cha�
mando? r . ..,.".:

- Eu? Uúi, não estava pensando no Senhor,
não, meu' Deus. Eu. estou' .rezandd s6. Desculpe,
foi engano. ,

- Hum .. � bom; nada de especial ..Obrigado.
Posso continuar a ,rezar? SANTIFICADO SEJA O
VOSSO NOME... (E Deus entrou na linha de
novo): \.' .

- Alô:.. ,Aqui é Deus. Gostaria de saber se
você leva a sério a oração que me faz, e também
se meu nome tem alguma importância na: sua vida.

- �... tem; sim. Mas,' me äeixe acabar a

oração, por favor. -.E .com cara de pau:
VENHA A NÓS O VOSSO REINO, SEJA FEITA A ,

.

VOSSA VONiTADE, ASSIM NA ...
...... Sim. estou ouvindo aqui no- céu. Poderia'

me dizer o que você está faz�náo para que meu

rêino entre .na vida dos homens'? VdGê faz a mi
nha vontade?
- Bem, meu, ou de 'tez. enquando vou pra

mtssa, sempre dO'U dinheiro na bandeja do padre.
'Nas festas de Igreja a mulher dá galinha, ovo e

tal. Ah, eu também pago o centésimo" não bem de
acordo, mas s'empre é' uma aju_çla.

- E isto você'chama fazer a' minha vontade
na terra? 'Achä que' eu só quero coisas ou prefiro
que você ajude aos .necessi'tados, visite algum
preso na cadeia oti na cama, promova Os carentes,

.', anime os tristes, promova encontros de famí·lias,
para. cpm minha luz, vocês resolverem os proble

.

mas ali' na te'rra? Você acha. que eu prefiro coisas

ou pessoas'? .

'- Certo, certo, O.eus; Mas, tem muita coisa
aí que o $enhor reclama que não é bem comigo,
é mais do governo, da Prefeitura, enten�e ....Mas,
um momento. vou continuar rezando,', senão me

esqueço da oração,-tá bem?
,- "

- Desculpe;'sim, pensei' que sua oração fas
se' sincera 80 me pedir qUe· minha vontade se fi
zesse entre vocês. Pensei que. você fosse hones
to comigo. Mãs, tüdo bem, ,pode continuar..

.

O 'PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI' HOJE
PER: '.

.

,

.

"'-': Acabá. de anotar' seu peéfido aqui oc? céu:
pão para cada. ,di�.:. Mas, me-,.<;!jga .umà coisa; é

.

pra você ou pará os rriilhões de famh,tos 'na terrá'?
E tem mais esta: você ná({ se pesa de vez em·

, .

\
'

.....Está previsto para' as gica, em apoio às crian-
14 horas de segunda-feira, ças de 4 a 6 anos: Os par
no Centro Esportivo Mu· ticipantes, no final, rece

nicipal Erich Rode, em l;lerão certificados.
Massaramduba, um trelna-· ,

.

_
mento para monitores de DAVIO NA CAPITAL.
pré-escolar promovido pe-
la

.

Coordenaçfto Estadual O' Prefeito Dávio Leu,
do Mobral de Santa Cata-' de Massaranduba, esteve

rl"a, sob :a supervisão do na Capital. do Estado, on
professor Florentino Re- de manteve contatos jun
sende, de Barra Velha e to aos prgãos estaduai�.
da SI1'pervisora de Área de Dentre os contatos, <;Iesta'
Joinvllle. Será no período ca-se á e.ntrega à Besc .Fi·
de 12 a 17 de abril e con- nanceira S.A., d.a compfe
tará .com, Ö' ,apoio da Pf'e-

.

mentaçãQ' d�. documer:lta
feitura Municipál de Mas· ção para a liberação de re

saranduba. ' cur�os .junto aquela insti-

Desse treinamento, par- tuição, no que diz respeito
ticiparão. reptesentàntes ao fin�nçiamEmto para a

.

da Coordenação Estadual quisição, por parte da mu

do Mobral e os monjtores nicipalidatfe, de n o vos

dos ml,lnicípios de Joinvil-, equipamentos rodovi�rios.
,Ie, Barra Velha, Massaran- No Tribunal de Coritas' do
duba, P"çarras, Luís Alves, Estado, entregou o Balan·

Araquari,. São, Francisco ço Geral da Pref.eitura; re
do Sul" Guaramirim, Ga· lativo ao exercrcio de
ruva e Campo Alegre. 1981, enquanto que n9 Se-
A fl.nalldade deste trel- cretaria da Educação tra

namento é capacitar 'os tou da liberação de r.ecur·

monltores: que .atuam em $OS para recon$truç�o de
'classes do pré-escolar, vi- v á r ios estabelecimentos
.

s�ndo aprimorar as áreas de ensino, Instalados no

culturall saciar e pedag6" ...Munlcípio.

,VOCê CONCORDA COM ESTA FRÀSE?
.

'''Atrás da desculpa, quase sempre se es�
conde' a mentira" (Dante Veolécl)

.

I
'1

nervoso}

,

NOSS.O_. __
-,

. I , ." '.... f
.'

" ,.' ,
.

quando ft não faz regime'? Faz regime por lhe so

brar comída.: enquanto os' 'outros fazem regi91e
forçado, né? E vamos ser honestos: - A quem
eu deverta dar o pãe de c�da dia,; ein?' Alê...

''''''' PÔ,. está dlfícJf. re::r:ar este F;»ai NO$$o. O

Senhor me cortá a d$l'oção -e' me atrapal� a' ora

ção. Sempre, rezei sem' pensar nessas coisas, do
Senhor.' c., ••••

PERDOAI NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO. NóS
PERDOAMOS A QUEM. 1\EM OF ... ;·. •

'

-.... Alô. slm, é do céu.: Ouvi seu pedido de
perdão, mas antes ,deixe. eu. lhe'.dar a, Iist� das
pessoas a quem você deve perdoar e, consla'erar
mais. Eis ,os nomes. . .

," .

- É, é isso, aí, o �entro..r :es,tá certo, mas

'.tão precisa vir por cima com todo esse pessoal
que. .. se Q Senhor conhecesse. «Ó, queria ver. E

tem esta: se -eu desGulpo'a tede o mundo, para:
onde. vai meu prestígio?'

.'

..

- E eu. não faz milhões de' anos que vivo

perdoando? Perdi·o prestígio'?' O negócio é o se·

qulnte» se você perdoar, eu também 'perdôo avo·

cê, senão, nada feito. Se perdoar, eu lhe darei .a

paz por cima.' Entendeu_'? :. ..

...,,_ Entendi. mas não. sei, bem o que .fazer..

Depois eu resolvo, agora quero .acabar·minha ora

ção, po.s eu estou acostumado a sempre -rezar an·
tes de dormir. Ç)á licença um minutinho, sim.

NÃO NOS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO, MAS

LlVRA!-NOS DO ...
� Trrlmrnm ... alô .. '. Muito bem. gostei

do seu pedido: que eu Ílvre a você de todo o tipo
::Ie mal, e isto? Fá-lo-el com prazer. Sd. que eu
gostaria que antes você me dissesse quais as pes

soas QUO o tentam ou você tenta: em que situa

Ções \ você se coloca, que ambiente você' freqUen'
ta; que idéia você alimenta na cabeça e que ações
desonestas' costuma praticar .. Então eu saberei
enf"entar seu inimigo,' o tentadór- que o derruba
fazendo·lhe muito mal. mais na alma do que no

r:;orr, Entendido'? .

,

- Como'; que é que o Senhor quer mesm.o?
.- Preste atenção: como val sua agresslvi·

cade seu desinteresse pelos outros, sua pregui
ça, s'ua sexualidade, seu egofsmo ... que 0:'8iS'?.,

� Bom, bom, meu queridô Deus... tudo

bem.. Só lhe digo lUna coisa: - eu' :nurica tinha
me confrontàdo com o Senhor n'a àração. Eu 'reza

va e pronto. Mas,. esta foi a oração l'Jl�is d!frcil
.

ae minha' vida. Valeu.
,

...;_ Eu:sinto, alegria e aju«;!o arquem se disõ�
B cumprir o que me pe�e. Sou um pai, que só

quer bem aos filhos. Dou·lhes o qu� de melhor

precisam " "\

- Amém, m�uP�i}�Jossó'q�e e�tais.,no céu.
. .", .'" .'

'.

• .J' ,�nacle.to Or,tipra ..
, , "

O vereador oposicionista Alvaro Rosá. na se!lla
na passada, solicitou providências do governo do ''Es
tado, no sentido de ressarcir ,os pais de alunos da Es·
cola B.ásica Elza Granzótto 'Ferra:!f que foram compeli
dos, . segundo o próprio, 'a cQntllibuirem com d�termi
nada quantia para a pintura do estabelecimento. Como
seu pedido ,não foi aprovado, Rasá, em matéria paga,
publicou ,nos semanários .Iocals uma nota repudiando
es�a não aprovação, tornando. o fato polêmico e mere-

cedor de vários comentários.
.

- Segundo o deputado.
W ai m o r de 'ducas, . dó'
PMDB, o Governador Jor
ge Bornhause,p: é' .0utrOs
líderes governamentais e

'do - PDS ,inauguraram uma'

que é a' dá ataque, pro-

táti.ca qlJ8 dá l.ßsulta,do,
curando Garn, Críticas" e

.acusaçõea colocar a opo
siç.o .na def�nstw.. ��e
aos oposicionistas .- dls
se - cónduzir o debate
pára os problemas q ue

1

Dentro, do corwênlo fit-
.

lucratividade" .

mado cem-a Associação O Programa será desen
Comerciál e Industrial, o volvido, 'em sua-parte téc
CEAG/SO-Gentro de Apolo' nica,' nas próprias, empre
à Pequena e Média,Empre- sas e duas vezes por se

sa de Santa. Catarina, es- 'mana, em dias a serem

tá lançando, em Jaraguá . fixados de- comum acordo
do Sul o seu "Programa com os participantes, ha

Propeq", que objetivA ofe- verá reunião na Associa
recer às nossas empresas ção Comercial para deba
consultoria

. coletiva apli· te dos aspectos teönoes
cável à empresas de pe� do Programa. .

queno .porte, subsidiado Um funcionário creden- .

pelo CEBRAE-Centro Bra- 'ciado do CEAG/SC deve
sileiro de Apolo à Peque- rá visitar as empresas lo
'na e Média Empresa. ' cais para recrutar parttel-

A finalidade fundamen- pentes. em número llrnl-'
tal do citado Programa é tado a quatorze.
"capacitar o pequeno em- Segunda-feira vindoura,
presárlo e c.pesseal cha- '. dia 12, diretores do CEAG/
ve da empresa.idando-lhes. SC estarão em' Jaraguá
treinamento adequado, de- do Sul para prestar todos
senvolvendo novos méto- os esclarecimentos pretí
des no sentido de aumen· minares aos empresáriOS
tar a produtivldade, redu- interessados sobre o Pro
zir -custos e �purar maior grama.

AGORA NÓ POSTO DE VENDAS DA MARISOl. voca DEFINÉ It. ESTAMPA PARA APLICAR EM SUA CÀMlSETA. JUNTO. COM·O
DESENHO ESCOLHIDO VOO! COLOCA O SlOGAM DE SUA CRIATIVIDADE OU O SEU NOME. \

-

- A ESTAMPA: e FEITA NA HORA. -:--

"
{
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